Nhóm trưởng ở mỗi tỉnh/TP
Nhóm trưởng ở mỗi địa phương sẽ giúp triển khai chương trình ở mỗi địa phương tham
gia và hỗ trợ quá trình học tập của nhóm. Trách nhiệm chính của họ là tổ chức và điều
phối tất cả các buổi học nhóm tại địa phương liên quan đến các mô-đun khác nhau của
chương trình cũng như làm việc nhóm theo yêu cầu để xây dựng kế hoạch địa phương.
Họ cũng sẽ chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá sự chuyên cần và tham gia của từng cá
nhân trong các bài tập nhóm trong suốt chương trình đào tạo, và họ sẽ báo cáo thường
xuyên cho Ban tổ chức về tổ chức và hoạt động nhóm. Mỗi học viên cần phải thông báo
với nhóm trưởng trong trường hợp không thể tham dự các buổi học nhóm hoặc đóng góp
vào hoạt động nhóm theo dự kiến.
Nhóm trưởng là những cán bộ có kinh nghiệm và có khả năng tổ chức, điều phối nhóm
học tập để có được kết quả và hiệu quả học tập cao nhất. Ở những giai đoạn nhất định
của chương trình, một số cán bộ, giảng viên khác tại địa phương bạn cũng có thể được
mời đóng góp trong một số buổi học nhất định với tư cách là chuyên gia chuyên sâu về
những chủ đề cụ thể.

Tóm tắt về trách nhiệm và nhiệm vụ chính
của Nhóm trưởng ở địa phương
-

Tổ chức điều phối hoạt động của nhóm trong suốt chương trình;

-

Nhắc nhở các bạn học viên về tiến độ công việc và nhiệm vụ của từng cá nhân;

-

Xây dựng lịch trình và tổ chức các cuộc họp nhóm phù hợp với lịch trình học
của cả Khóa. Điều hành các cuộc thảo luận nhóm theo các nhiệm vụ mà nhóm
được yêu cầu thực hiện theo đúng hạn định về thời gian.

-

Tổ chức đóng góp ý kiến cá nhân cho hoạt động nhóm để làm sao có thể chuẩn
bị các sản phẩm mong muốn (tức là bài tập nhóm, các phần của bản kế hoạch
ngành giáo dục của cả nhóm);

-

Gửi câu trả lời của nhóm cho Ban tổ chức theo thời gian quy định;

-

Thảo luận ý kiến phản hồi của Giảng viên về câu trả lời của nhóm (đối với bài
tập nhóm) trong khuôn khổ các buổi học nhóm tiếp theo;

-

Chuẩn bị báo cáo của nhóm tại Hội thảo tập huấn chung (vùng) với sự tham gia
phối hợp của Giảng viên và của Ban tổ chức. Giám sát và lưu giữ thông tin về sự
chuyên cần của mỗi học viên trong các buổi học nhóm.

-

Đánh giá sự tham gia cá nhân trong các buổi học nhóm của tất cả các học viên;

-

Chuẩn bị và nộp báo cáo tổng kết về triển khai chương trình ở địa phương.

Khi bắt đầu mỗi mô-đun, cần chỉ định một Thư ký nhóm trong số các học viên chương
trình để đảm bảo rằng, trong những trường hợp đặc biệt khi Nhóm trưởng vắng mặt
vắng mặt thì Thư kýnhóm sẽ thay thế tạm thời việc điều phối các buổi học nhóm theo
đúng tiến độ dự kiến.

